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Oplevelser med Bravo Tours



Velkommen til 

Ø-hop i Thailand
Khao Sok Nationalpark og 

paradisstrande
Ta’ på en eventyrlig rejse til flere fantastiske områder i Sydthailand, der 

byder på den perfekte kombination af store oplevelser og ren afslapning.

Du starter rejsen i Khao Sok Nationalpark, der er kendt for sin ubeskrivelige, smukke natur. Her 
venter kalkstensbjerge, smaragdgrønne søer og et fantastisk dyreliv. Du tjekker ind i hytter og 

senere et flydende hotel, hvor du går i ét med naturen.

Du skal også bo på den idylliske ø, Koh Yao Noi, hvor vi bor direkte ved vandet. Hotellet hedder 
”Paradise”, og bedre kan området ikke beskrives. Her er fred og ro og et ubeskriveligt, eksotisk ø-liv. 

Det er barfodsluksus, når det er allerbedst.

Hele drømmerejsen slutter hele rejsen af ved den natursmukke badeferieby, Krabi, hvor der bliver 
mulighed for ren afslapning ved strandene eller endnu flere spændende udflugter.

Khao Sok Nationalpark ·  Cheow Lan-søen · Koh Yao Noi · Krabi

Rundrejse på 17 dage 

Paradise Koh Yao



Malaysia

Cambodja

Vietnam

Phuket

Thailand

Koh Yao Noi

Khao Sok

Krabi

Cheow Lan

+  Junglemiddag med ildfluer

+ Cykeltur i Khao Sok

+ Bådsafari på Choew Lan Søen

+ Overnatning på et flydende hotel

+ Paradis ø-ferie på Koh Yao Noi

+ Overnatning i Krabi på luksus-hotel

Vi tager forbehold for ændringer - se det opdaterede program på www.bravotours.dk

Khao Sok Nationalpark ·  Cheow Lan-søen · Koh Yao Noi · Krabi

Rejsens højdepunkter

Her skal vi overnatte

Khao Sok Riverside Cottages | 2 nætter

Phupa Waree Floating Bungalows | 1 nat

Paradise Koh Yao | 4 nætter

Panan Krabi Resort | 7 nætter

Dagsprogram

Dag 1 Afrejse fra Danmark
Dag 2 Khao Sok Nationalpark
Dag 3 Et møde med elefanten Somboon 

- mulighed for flere oplevelser i 
nationalparken

Dag 4 Den smukkeste sø
Dag 5 På bådsafari og videre til paradis
Dag 6-8 Nyd livet på Koh Yao Noi
Dag 9-15 Badeferie i Krabi
Dag 16 Afrejse fra Thailand
Dag 17 Ankomst i Danmark

Det flydende hotel Phuphawaree Floating Bungalow

Panan Krabi Resort



DAGSPROGRAM

1. 
dag

  Afsted til Thailand
Du sætter kursen mod Thailand. På flyrejsen bli-
ver der serveret mad og drikke, og der er under-

holdning på din egen skærm og konsol hele vejen. Flyruten 
afhænger af hvilke flyrejse du har valgt ved bestilling.

2. 
dag

  Khao Sok Nationalpark 
I Phuket Lufthavn møder du din engelsktalende 
lokalguide, som gør dig selskab til Khao Sok 

Nationalpark, som er en af verdens ældste, tropiske regn-
skove. Området er kendt som et virkelig smukt sted med 
store kalkstensbjerge, som skyder lige op i luften, dybe 
dale, betagende smaragdgrønne søer og et rigt plante- og 
dyreliv. Det er altså det helt perfekte sted at opleve den 
smukkeste og uberørte natur i Thailand. Her tjekker du ind 
på et helt særligt og hyggeligt hotel, der ligger ved floden. 

Her bor du simpelt, men med den allerbedste beliggenhed 
ved nationalparken, hvor man nærmest går i ét med natu-
ren. Om aftenen nyder du en lækker og speciel thaimid-
dag, når du tager til middag midt i junglen, hvor ildfluerne 
danser omkring dig.

Du overnatter på Khao Sok Riverside Cottages.

3. 
dag

  Et møde med elefanten Somboon - mulighed for 
flere oplevelser i nationalparken

I dag står du op til en fantastisk dag i nationalpar-
ken. Om morgenen er der mulighed for at se munkene, 
når de kommer for at få deres almisser. Efter morgenma-
den tager du på tur og kører ind i junglen, hvor du besøger 
elefanten Somboon. Han er en pensioneret elefant, og du 
oplever, hvordan en lille familie passer ham nu, hvor han 

Railay-stranden



er blevet arbejdsløs efter at have båret rundt på turister 
det meste af sit liv. Du får lov til at få et indblik i hans nye 
hverdag, og du bliver også sat i arbejde, når du skal lave 
hans mad og medicin - inden du slutter af med at give ham 
et bad og vasker ham i sin egen lille pool. En stor oplevelse 
med Thailands nationaldyr, hvor du samtidig gør en god 
gerning og støtter de pensionerede elefanter i Thailand.

Tilbage på dit resort om eftermiddagen bliver der tid og 
mulighed for at se nærmere på områdets fantastiske flora 
og fauna. Du kan vælge at tage på en vandretur i junglen 
(mod betaling), hvor lianer slynger sig rundt, og kæmpe 
bambusser vokser direkte op i luften. Her er der også 
mulighed for at bade i de klare vandfald. Det er desuden i 
dette område, at du kan være heldig at finde den sjældne 
rafflesia, som er verdens største blomst.

Du overnatter på Khao Sok Riverside Cottages.

4. 
dag

  Den smukkeste sø
I dag tager du videre til Cheow Lan-søen, der by-
der på fantastisk natur med de smukkeste farver. 

Vandet er lysende grønt – og i dag og i nat bor du sim-
pelthen på et flydende hotel. En unik oplevelse! Bad i det 
smukke, klare vand, sejl en tur i kajak, eller nyd en kop kaf-

fe eller måske en drink på terrassen. Frokost og aftensmad 
serveres på det flydende hotel. Det er da livet!

Du overnatter på Hotel Phuparvaree på Cheow Lan-søen.

5. 
dag

  På bådsafari og videre til paradis
Om morgenen sejler du ud på Cheow Lan-søen 
i komplet stilhed. Det er den bedste tid at se 

områdets mange dyr, der bl.a. tæller macaque- og gib-
bonaber, næsehornsfugle, ørne samt vilde elefanter. Efter 
safarisejlturen fortsætter du videre til havnen, og tager vi-
dere til den smukke paradis-ø, Koh Yao Noi, som byder på 
uovertrufne omgivelser og boutique-stemning. Nu venter 
en ægte drømmeferie, hvor du skal bo på Paradise Koh 
Yao, som har den mest fantastiske beliggenhed i sin egen 
private bugt omgivet af regnskov. Hvert år vender mange 
gæster tilbage fordi roen, naturen og den lækre komfort er 
indbegrebet af det, vi søger, når vi drømmer om eksotisk 
badeferie. Her er ingen larmende restauranter eller ne-
onskilte, der lyser – der er kun to hoteller i bugten, og de 
sørger for, at alt er, som det skal være!

Vi overnatter på Paradise Koh Yao eller tilsvarende hotel 
på Koh Yao Noi.

Tag på tropisk eventyr i Khao Sok

- og glæd dig til at opleve en af verdens 
ældste, tropiske regnskove! Her omfavnes 
vi af regnskovens imponerende natur. 
Store kalkstensbjerge skyder i vejret, 
dybe dale skærer igennem landskabet, og 
smaragdgrønne søer skinner blankt. 

Og overalt er vi på udkig efter 
nationalparkens fascinerende dyreliv, der 
tæller både aber og elefanter. 



6.-8. 
dag

  Nyd livet på Koh Yao Noi 
Nyd dagene ved Paradise Koh Yao – og du vælger 
selv, om du vil slappe af eller opleve området. Der 

er i hvert fald god grund til at stå tidligt op – både fordi 
der venter mange oplevelsesmuligheder, men også fordi 
solopgangene er fantastiske! Nyd en god morgenmad ved 
stranden, slap af i en hængekøje ved vandet eller på en 
solstol ved poolen. Du kan også starte dagen med yoga el-
ler tilkøbe forskellige oplevelser. Tag fx med på cykeltur til 
Koh Yao Noi-landsbyen, besøg de flydende sigøjnerlands-
byer eller tag på snorkel- eller dykkertur i området. Du kan 
også forkæle dig selv med en dejlig massage ved stranden.

Vi overnatter på Paradise Koh Yao eller tilsvarende hotel 
på Koh Yao Noi.

9.-15. 
dag

  Badeferie i Krabi
Dagene i Krabi er til fri rådighed, hvor du kan nyde 
de mange muligheder, som den naturskønne ba-

deferieby har. Tag fx en tur til Railay-stranden, som nok er 
den smukkeste strand i Krabi-området. Railay har hele fire 
fantastiske, hvide strande, som er omkranset af smukke 
palmer og store, kulørte kalkstenformationer. Vi foreslår 
også, at du ser nærmere på det mest autentiske af Krabi. 

Det gør du bedst i Krabi-by, hvor de om aftenen har et hyg-
geligt natmarked. Her kan du nyde en billig, men velsma-
gende middag fra et af de mange gadekøkkener.

Du kan også tage på en halvdagstur i ”junglen”, hvis du 
besøger den tropiske regnskov i Kao Prak Bang National 
Park. Her kan du vandre i den smukke natur og bade i den 
smukke Emerald Pool, hvor du kan svømme i krystalklart 
mineralvand. Turen kan også kombineres med områdets 
kendte varme kilder. Besøg eventuelt også de smukke Phi-
Phi øer. Ja, mulighederne er mange i Krabi, og du vil med 
sikkerhed få masser af fantastiske og oplevelsesrige min-
der med dig hjem herfra.

Du overnatter på Panan Krabi Resort i Krabi

16. 
dag

  Afrejse fra Thailand
Du bliver hentet på hotellet af din chauffør, som 
kører dig til Phuket Lufthavn.

17. 
dag

  Ankomst i Danmark
Du ankommer til Danmark med masser af dejlige 
ferieoplevelser i bagagen

Ildfluer i Khao Sok Nationalpark



Alt dette får du med i prisen:
+  Fly t/r som valgt ved bestilling
+ Flere måltider og drikkevarer på flyet
+ Alle transporter i programmet
+ Englelsktalende lokalguide dag 2,3 og 4
+ Daglig morgenmad på alle hoteller
+ Junglemiddag med ildfluer
+ 2 overnatninger i Bungalows i Khao Sok
+ Besøg til elefanten Somboon i Khao Sok
+ Safari på Cheow Lan Søen
+ Frokost og aftensmad på flydende hotel
+ 1 overnatning på flydende hotel på Cheow Lan Søen
+ 4 overnatninger på Hotel Paradise Koh Yao Noi,  

kat. 4+
+ Nationalpark-gebyrer
+ 7 overnatninger på Panan Krabi Resort – Superior 

værelse kat. 4+
+ Alle kendte skatter og afgifter

Dette er ikke inkluderet:
+ Rejseforsikring
+ Afbestillingsforsikring
+ Drikkepenge – beregn ca. 100 kroner pr. person
+ Drikkevare og øvrige måltider

I Krabi hæver kalkstensklipper sig op af det 
blågrønne Andamanhav, og omkring de utallige 
småøer venter rige koralrev på at blive udforsket. 
Strandene er naturligvis også fantastiske.

Krabi



En individuel rundrejse med Bravo Tours giver dig:
Mulighed for selv at vælge afrejsedato blandt det store udbud af 
rutefly

En rejse på dine præmisser – du kan fx selv vælge, hvor lange dine 
stops ved de forskellige oplevelser skal være

Tryghed på rejsen – vi står for at alt det praktiske spiller fra start 
til slut

De bedste oplevelser – du har din egen, private engelsktalende 
lokalguide og chauffør, og du kan selv tilkøbe flere oplevelser til 
rejsen, hvis du har egne drømme

Mulighed for altid at komme i kontakt med Bravo Tours’ 
dansktalende personale i landet – du får både et service- og 
nødtelefonnummer

Ferietid og unikke oplevelser kun med dem, som du holder af  
– du er ikke en del af en stor gruppe, men følges kun med  
dem, du kender


